
 

У К Р А Ї Н А 

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від 29  грудня 2017 року           № 515 

 

Про встановлення тарифів 
на централізоване водопостачання 

 
 Розглянувши звернення комунального підприємства «Чортківське 

виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» про 

затвердження тарифів на централізоване водопостачання, з метою приведення 

тарифів у відповідність до економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, 

відповідно до порядку формування тарифів на централізоване водопостачання 

та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів 

на житлово-комунальні послуги», п.2 ст.14, ст.31 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», керуючись пп.2, п.«а» ч.1, ст.28, 40, ч.6 ст.59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 

 
ВИРІШИВ: 

 

 1. Встановити комунальному підприємству «Чортківське виробниче управління 

водопровідно-каналізаційного господарства» тарифи на послугу 

централізованого водопостачання: 

з 01.01.2018 по 30.04.2018 року: 

1.1 для населення в розмірі 15,73 грн./м3 у т.ч. ПДВ. 

1.2 бюджетних організацій 18,57 грн./м3 у т.ч. ПДВ. 

1.3 для інших споживачів 20,81 грн./м3 у т.ч. ПДВ. 

 

з 01.05.2018 року  

1.4 для населення в розмірі 18,57 грн./м3 у т.ч. ПДВ. 

1.2 бюджетних організацій 18,57 грн./м3 у т.ч. ПДВ. 

1.3 для інших споживачів 20,81 грн./м3 у т.ч. ПДВ. 

 

2. Тарифи вводяться в дію з 01.01.2018 року. 

 



3. Фінансовому управлінню міської ради при формуванні міського бюджету на 

2018 рік передбачити додаткові кошти на видатки з оплати послуг 

централізованого водопостачання та водовідведення, спожитих бюджетними 

установами та закладами, що фінансуються з міського бюджету. 

 

4. Рішення виконавчого комітету Чортківської міської ради від 17.10.16 р. № 428 

«Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання » визнати таким, 

що втратило чинність. 

 

5. Копію рішення направити в КП Чортківський ВУВКГ, відділ житлово-

комунального господарства, благоустрою та інфраструктури та оприлюднити на 

сайті міської ради. 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Недокуса О.З. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                 Володимир ШМАТЬКО 

 
 

 
 

 


